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INTRODUCCIÓ 

Dençà de la seva legalització l’any 1995, les televisions locals s’han professionalitzat i han 
esdevingut un agent de gran importància en l’impuls del mercat audiovisual de proximitat a 
Catalunya; a més, de forma gradual, s’han fet un lloc dins l’espectre televisiu català. Tenint en 
compte els esforços econòmics que representa el funcionament d’una televisió local, des de finals de 
la dècada de 1990 es van crear xarxes de televisions locals per tal de compartir recursos i 
experiències. La primera a constituir-se va ser la Xarxa de Televisions Locals (XTVL), el 1999, amb 
la denominació de Circuit de Televisions Locals, impulsat per la Diputació de Barcelona i la 
Federació Pro-Legalització de les Televisions Locals a Catalunya. Uns anys més tard, el 2003, es va 
constituir Comunicàlia, com a eina de gestió del Consorci Local i Comarcal de Comunicació (CLCC), 
institució nascuda el 1998 per les Diputacions de Girona, Tarragona i Lleida i diversos consells 
comarcals i ajuntaments. 

Ambdues xarxes s’han anat desenvolupant en paral·lel des d’aleshores i, tot i que en alguns 
moments s’ha posat en dubte l’eficàcia i la pertinència de mantenir dues xarxes públiques en molts 
sentits redundants, de moment no hi ha cap previsió en direcció a una fusió entre elles. 

Estructures de suport 

XTVL i Comunicàlia van constituir-se com a estructures de suport a les televisions locals i no com a 
aliances empresarials. Entre els seus objectius i funcions hi ha la dinamització del sector audiovisual 
local, l’aprofitament de les capacitats productives de les televisions locals, la compra de continguts 
per a tota la xarxa, l’intercanvi i la distribució de programes —ambdues amb una xarxa renovada 
tecnològicament que els permet fer front als nous reptes de distribució amb uns costos molt 
inferiors— i el foment de la col·laboració en l’elaboració de continguts. Pel que fa a aquests 
continguts, els requisits de producció són que tinguin interès local i amb vocació de servei públic. Pel 
que fa als gèneres, les xarxes de televisions locals impulsen els programes destinats al públic infantil 
i els programes d’actualitat, educatius, divulgatius, culturals i esportius, tot diferenciant-se de l’oferta 
d’entreteniment de les televisions generalistes.  

A part d’aquestes tasques, les xarxes també ofereixen serveis complementaris a les televisions 
locals que hi estan adherides, com l’assessorament tècnic, jurídic i lingüístic.  
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En aquest informe de l’Observatori de la Producció Audiovisual analitzem els aspectes següents de 
les xarxes de televisions locals: 

• la distribució actual de les televisions locals catalanes associades a ambdues xarxes; 
• les produccions distribuïdes per ambdues xarxes durant els anys 2007 i 2008, la tipologia de 

les produccions, la seva distribució per la geografia catalana; 
• les principals productores que han treballat per XTVL i Comunicàlia durant els anys 2007 i 

2008; 
• i, finalment, fem una breu anàlisi de les audiències de les televisions locals a Catalunya 

durant l’any 2008. 

Les dades utilitzades per a la realització d’aquest informe han estat aportades, en gran manera, per 
les xarxes mateixes. Agraïm, doncs, l’esforç que han realitzat i les facilitats que han posat per tal que 
puguem accedir a una informació que ens ha estat de gran valor.  

Les televisions associades a XTVL i Comunicàlia  

XTVL té actualment 59 televisions de proximitat associades. D’aquestes, 2 són de les Illes Balears 
(TV Mallorca i TV Eivissa i Formentera) i 1 del País Valencià (Nord, de Morella). La resta de 
televisions de l’àmbit català estan distribuïdes de la següent manera: 10 de la primera corona 
metropolitana, 20 de la segona corona metropolitana, 6 de les regions centrals, 6 de Tarragona, 3 de 
les Terres de l’Ebre, 1 de Lleida, 9 de Girona i 1 dels Pirineus.  

Per la seva banda, Comunicàlia té 37 televisions associades distribuïdes per zones de la següent 
manera: 5 de la primera corona metropolitana, 8 de la segona corona metropolitana, 2 de les regions 
centrals, 4 de Tarragona, 2 de les Terres de l’Ebre, 2 de Lleida, 9 de Girona, 1 dels Pirineus, 2 de les 
Balears, 1 d’Andorra i 1 del País Valencià.  

Una bona part de les televisions locals estan associades a totes dues xarxes. En total, són 23 les 
televisions locals que formen part tant d’XTVL com de Comunicàlia (quadre 1). 

Quadre 1. Televisions locals associades a XTVL i a Comunicàlia 
 

Primera corona metropolitana (zona A) Terres de l’Ebre (zona E) 
ETV – Llobregat TV Ulldecona 
Molins de Rei TV Lleida (zona F) 
Canal Català Barcelona Lleida Televisió 
Segona corona metropolitana (zona B) Girona (zona G) 
TVM Televisió de Mataró TV Girona 
VTV Vilafranca TV (Vilafranca del Penedès) Canal Nord Catalunya Televisió (Figueres) 
Canal Català Vallès (Sabadell) TV Costa Brava (Platja d’Aro) 
Sant Cugat TV Canal Català Girona Pla (Banyoles) 
Canal Català Vallès Oriental  Olot TV 
Canal Català Maresme (Premià de Mar) TV del Ripollès (Ripoll) 
Regions centrals (zona C) Pirineus (zona H) 
TVM Televisió de Manresa Pirineus TV 
Tarragona (zona D) Illes Balears (zona I) 
Televisió Vandellòs TV Mallorca 
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TV Cambrils País Valencià (zona J) 
  Nord TV Morella 

 
Font: El largometraje de animación español: análisis y evaluación 

Així, doncs, el nombre de televisions locals associades a les dues xarxes es reparteix com es mostra 
en el quadre següent: 

Quadre 2. Nombre de televisions locals associades a XTVL i Comunicàlia 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’XTVL i Comunicàlia 

Del total de 73 televisions locals que estan adherides a alguna de les dues xarxes, un 80% ho estan 
a XTVL, mentre que un 50% ho estan a Comunicàlia.  

Pel que fa a les demarcacions i a la concentració de les televisions associades, més de la meitat de 
les associades a XTVL són de la primera i la segona corones metropolitanes, mentre que la 
concentració màxima de les associades a Comunicàlia és a la demarcació de Girona, i també a les 
dues corones metropolitanes, però en una proporció molt inferior a la d’XTVL (quadres 3 i 4).  

Quadre 3. Televisions locals associades a Comunicàlia per zones 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Comunicàlia 
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Quadre 4. Televisions locals associades a XTVL per zones 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’XTVL 

La producció d’XTVL i Comunicàlia 

Un dels principals objectius amb què van néixer les dues xarxes de televisions locals de Catalunya 
va ser el d’unir esforços entre les diferents televisions d’àmbit local i, a la vegada, dinamitzar i 
fomentar el creixement d’una indústria audiovisual de proximitat. XTVL i Comunicàlia fan aquesta 
funció dinamitzadora a través de les produccions en què participen i que distribueixen. En aquest 
sentit, una bona part de les produccions distribuïdes per les dues xarxes és produïda per les 
mateixes televisions locals, o bé per productores de la zona geogràfica de la televisió local que 
encarrega el projecte.  

En aquest apartat de l’informe analitzem les produccions distribuïdes per ambdues xarxes, segons el 
tipus (pròpia, associada i aliena) i el gènere. Ens centrem en la importància de la producció pròpia, 
sobretot en el cas dels programes informatius, en els diferents tipus de produccions associades —
que en el cas de Comunicàlia són considerades com a pròpies, encarregades a una productora o a 
una telelevisió de la mateixa xarxa, i en el d’XTVL es consideren com a produccions de televisions i 
productores amb el suport d’XTVL— i en la producció aliena, que en ambdós casos és escassa i 
restringida a la ficció i al cinema.  

Les produccions per tipus 

Les produccions d’XTVL (2007-2008)  

XTVL diferencia la seva producció en els tipus següents: pròpia, coproducció, producció de TV local 
amb suport d’XTVL, producció de productora independent amb suport d’XTVL i producció aliena. En 
el quadre 5 podem observar quins són els programes de cada tipus i la seva proporció en el total de 
programes ofertats durant els anys 2007 i 2008.  
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Quadre 5. XTVL. Produccions per tipus (2007 i 2008) 
 

  Programes 
(2007) 

% Programes 
(2007) 

Programes 
(2008) 

% Programes 
(2008) 

Produccions pròpies 4 5,13 9 12,86 
Coproduccions 6 7,69 15 21,43 
Produccions de televisions locals amb suport 
d’XTVL 

38 48,72 29 41,43 

Produccions de productores independents amb 
suport d’XTVL 

29 37,18 14 20,00 

Producció aliena 1 1,28 3 4,29 
 

Font: XTVL 

Els aspectes que cal destacar són el fet que augmenten significativament les produccions pròpies i 
les coproduccions (que el 2007 suposaven gairebé un 13% del total, i que el 2008 passen a ser més 
del 33%), i la conseqüent davallada del que podem anomenar producció associada amb televisions 
locals i de productores independents amb el suport de l’XTVL, que l’any 2007 representaven el 
85,90% del total i que passen al 61,43% l’any 2008.  

Quadre 6. XTVL. Evolució del tipus de producció (2007 i 2008) 

 

Les produccions de Comunicàlia (2007-2008)  

Per la seva banda, els tipus de producció que diferencia Comunicàlia són pròpia, pròpia encarregada 
a una productora independent, aliena produïda per una televisió de la xarxa o una productora 
independent i, finalment, es diferencien aquelles produccions realitzades per institucions com la 
Generalitat de Catalunya.  
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Quadre 7. Comunicàlia. Produccions per tipus (2007 i 2008) 
 

 
  

Programes 
(2007) 

% Programes 
(2007) 

Programes 
(2008) 

% Programes (2008) 

Producció pròpia 1 2,86 1 3,7 
Producció pròpia (encarregada a una 
productora independent) 

17 48,57 15 55,55 

Producció aliena produïda per una 
TV/productora independent  

12 34,29 8 29,64 

Producció aliena produïda per una institució 5 14,28 3 11,11 
 

Font: Comunicàlia 
 

Quadre 8. Comunicàlia. Evolució del tipus de producció (2007 i 2008) 

 

Dels dos quadres anteriors, podem destacar el fet que només un programa (Actualitat viva) és 
produït directament per la xarxa Comunicàlia, i que les proporcions de la considerada producció 
pròpia i la producció aliena són gairebé iguals durant l’any 2007 i 2008, amb una tendència a 
l’increment de la producció pròpia, que passa del 51% al gairebé 60%, i la corresponent davallada de 
la producció aliena.  

Les produccions per gènere  

Ambdues xarxes de televisions locals produeixen un mateix tipus de programació, en què destaquen 
els programes informatius, divulgatius, per davant dels esportius, infantils i juvenils i el cinema i la 
ficció.  
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Les produccions d’XTVL  

Els diferents gèneres dels programes distribuïts per XTVL són: informatiu, divulgatiu, infantil/juvenil, 
nous formats, cultural i cinema. Els que tenen una presència més destacada, tal com es posa de 
manifest en el quadre següent, són els de contingut divulgatiu, que representen el 75% l’any 2007, i 
que sofreixen una davallada significativa el 2008. 

Quadre 9. XTVL. Produccions per tipologia (2007 i 2008) 

  
Programes 
(2007) 

% Programes (2007) Programes 
(2008) 

% Programes (2008) 

Informatiu 7 8,97 16 22,86 
Divulgatiu 59 75,64 38 54,29 
Infantil/juvenil 5 6,41 4 5,71 
Nous formats 1 1,28 2 2,86 
Cultural 5 6,41 8 11,43 
Cinema 1 1,28 2 2,86 

 
Quadre 10. XTVL. Evolució de les produccions per tipologia (2007 i 2008) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’XTVL 

Dels quadres 11 i 12 podem concloure el creixement dels gèneres informatiu i divulgatiu i una 
sensible davallada dels microespais.  

La distribució geogràfica de les produccions 

El pes del sector de la producció audiovisual local en l’oferta de les dues xarxes de televisions locals 
és un dels millors indicadors per comprovar com aquestes xarxes han ajudat a la dinamització de les 
productores d’àmbit comarcal. En aquest apartat analitzarem com es distribueixen les produccions 
d’XTVL i Comunicàlia pel que fa a l’àmbit territorial de les productores i ens fixarem en si hi ha 
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concentració en les àrees de la primera i la segona corones, o bé l’existència de nous pols de 
concentració de producció audiovisual en altres zones de Catalunya.  

Les produccions d’XTVL  

La distribució geogràfica de les produccions d’XTVL dels anys 2007 i 2008 queda reflectida en el 
quadre següent: 

Quadre 11. Comunicàlia. Produccions per tipologia (2007 i 2008) 
 

 
  

Programes (2007) % Programes 
(2007) 

Programes 
(2008) 

% Programes (2008) 

Informatiu/actualitat 3 8,57 4 14,81 
Divulgatiu/cultural 15 42,86 14 51,85 
Infantil/juvenil 2 5,71 2 7,41 
Esports 4 11,43 3 11,11 
Microespais 10 28,57 3 11,11 
Ficció 1 2,86 1 3,7 

 
Quadre 12. Comunicàlia. Evolució de les produccions per tipologia (2007 i 2008) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Comunicàlia 

Dels quadres 11 i 12 podem concloure el creixement dels gèneres informatiu i divulgatiu i una 
sensible davallada dels microespais.  
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La distribució geogràfica de les produccions 

El pes del sector de la producció audiovisual local en l’oferta de les dues xarxes de televisions locals és un 
dels millors indicadors per comprovar com aquestes xarxes han ajudat a la dinamització de les productores 
d’àmbit comarcal. En aquest apartat analitzarem com es distribueixen les produccions d’XTVL i Comunicàlia 
pel que fa a l’àmbit territorial de les productores i ens fixarem en si hi ha concentració en les àrees de la 
primera i la segona corones, o bé l’existència de nous pols de concentració de producció audiovisual en altres 
zones de Catalunya.  

Les produccions d’XTVL  

La distribució geogràfica de les produccions d’XTVL dels anys 2007 i 2008 queda reflectida en el quadre 
següent: 

Quadre 13. XTVL. Produccions per territori (2007 i 2008) 
 

Població  Àrea Nombre de 
produccions 
2007 

Nombre de
produccions 
2008 

Barcelona A 30 26 
Badalona A 3 6 
Hospitalet A 2 2 
Gavà A 2 2 
Sant Joan Despí A 1 1 
Esplugues de Llobregat A 1 - 
Vilafranca del Penedès B 10 6 
Terrassa B 5 4 
Granollers B 3 2 
Mataró B 2 2 
Vilanova i la Geltrú B 2 1 
La Bisbal del Penedès B - 1 
Vic C 1 1 
Cardona C 1 - 
Reus D 3 3 
Tarragona D 4 1 
Lleida F 4 1 
Girona G 5 4 
Olot G 1 1 
Figueres G 1 - 
València J 1 2 
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Quadre 14. Produccions d’XTVL per àrea geogràfica (2007-2008) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’XTVL 

Es desprèn dels quadres anteriors que una gran part de la producció d’XTVL es fa a la primera i la 
segona corones metropolitanes, i només destaquen la demarcació de Tarragona i Girona com a 
centres secundaris de producció, amb una perceptible tendència a la baixa l’any 2008 respecte a 
l’any anterior.  

Les produccions de Comunicàlia  

La distribució geogràfica de les produccions oferides per la xarxa Comunicàlia als seus associats, 
tenint en compte les dades de les produccions distribuïdes durant els anys 2007 i 2008, és la 
següent: 

Quadre 15. La distribució geogràfica de les produccions de Comunicàlia (2007-2008) 
 

Població  Àrea Nombre de 
produccions 
2007 

Nombre de
produccions 
2008 

Barcelona A 16 14 
Molins de Rei A 2 2 
Sabadell B 0 1 
Vic C 3 2 
El Vendrell D 1 0 
Ametlla de Mar E 2 1 
Girona G 4 2 
Olot G 4 3 
Andorra K 3 2 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de Comunicàlia 
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Quadre 16. Produccions de Comunicàlia per àrea geogràfica (2007-2008) 

 

Dels dos quadres anteriors en podem treure que la producció està, com en el cas d’XTVL, centrada 
en la primera corona metropolitana, però que, per contra, les productores de la segona corona no 
tenen pràcticament presència en el conjunt de programes distribuïts per la xarxa. Destaca com a 
centre secundari de producció la demarcació de Girona i, en especial, les produccions a Olot. 
Finalment, també cal esmentar que Vic i Andorra produeixen un nombre considerable de 
produccions per a Comunicàlia.  

Principals productores de les xarxes de televisions locals 

En aquest apartat analitzarem quines són les principals productores —tant productores externes com 
televisions que formen part de les xarxes— que fan programes per ser distribuïts per XTVL i per 
Comunicàlia, i quins són, en particular, aquests programes. Hem destacat, sobretot, aquelles 
productores amb dues o més produccions, i aquelles productores que tenen una especial 
rellevància, com són les institucions com la Generalitat de Catalunya, o les produccions que 
provenen de Televisió de Catalunya.  
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Les principals productores d’XTVL 

En el cas d’XTVL, les principals productores durant els anys 2007 i 2008 són les que es presenten 
en els quadres 17 i 18: 

Quadre 17. Principals productores XTVL 2007 
 
 

Productora Programa Gènere Territori Tipus  
BeNeCé  Ba-Ba / Què? Non / E,S,O Infantil Barcelona B 

Planeta Música Divulgatiu D 
BTV  

  

Doc's Divulgatiu Barcelona 

  

B 
Telemonegal / 18 i + / El temps del Picó / Info-
llengües / Espai públic / Concert de swing de Nadal 

  C 

TV Badalona El rodamón / This is not another freaky tv show / 
Filmets 

Divulgatiu Badalona C 

Vilafranca TV Solidària / Va de castells / La recerca pel càncer 
infantil / Diada castellera Sant Fèlix 2007 / Diada 
castellera 1 novembre 

Divulgatiu Vilafranca del 
Penedès 

C 

TN Produccions La neu / Aventura i BTT / Les millors platges / La 
manduca / De festa en festa 

Divulgatiu Vilafranca del 
Penedès 

D 

Canal Terrassa / Canal 
Terrassa TV 

Mira'ns / Festival de jazz de Terrassa / Escenaris Divulgatiu Terrassa C 

Bioimatge Sobrevent / Sobrevent estiu Divulgatiu Terrassa D 
CTL Cicerone / Concert Cap d'Any Divulgatiu Granollers C 
Gavà TV El temps  Informatiu Gavà C 

I tu, com ho dius? Divulgatiu 
Televisió Mataró Agenda solidaritat / Entre flors i plantes Divulgatiu Mataró C 
Lleida TV Dolça temptació / Què dius? / Fira de Tàrrega 2007 Divulgatiu Lleida C 
Imago Produccions Fanzivid / + Cine / +Fanzivid  Divulgatiu Girona D 
Barbara Granados Rutes misterioses / Ull de Peix Divulgatiu Tarragona D 
Canal Reus TV Tàpias a la carta / Situacions extraordinàries / Cops 

de geni 
Divulgatiu Reus C 

 
Quadre 18. Productores XTVL 2008 

 
Productora Programa Gènere Territori Tipus  
BeNeCé  Ba-Ba / Què? Non / E,S,O / U100's? Infantil Barcelona B 
BTV  

  

Doc's Divulgatiu Barcelona 

  

B 
Telemonegal / Banda sonora/ Passaport / Info-
llengües / Larumbatomba / Espai públic / El temps 
del Picó 

Divulgatiu C 

Com t'ho diria / El dia a la COM (coproduïdes amb 
COM Ràdio) 

Informatiu  B 

TV Badalona La setmana Informatiu Badalona 

  

B 
Flamenquejant / This is not another freaky tv show / 
Filmets 

Divulgatiu C 

VTV Vilafranca TV Va de tradicions / Solidària / Va de castells / Diada 
castellera la Bisbal / Diada castellera Sant Fèlix / 
Diada castellera Tot Sants 

Divulgatiu Vilafranca del 
Penedès 

C 

TN Produccions La Neu / Muntanyes d'aventura Divulgatiu Vilafranca del 
Penedès 

D 

Canal Terrassa / Canal Voltes / Festival de jazz de Terrassa / Escenaris Divulgatiu Terrassa C 
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Terrassa TV 
Gavà TV Natura't Divulgatiu Gavà B 

Si tu vols   C 
TVM Televisió Mataró Agenda solidaritat / Entre flors i plantes Divulgatiu Mataró C 
Lleida TV Dolça temptació / Què dius? / Fira de Tàrrega 2007 Divulgatiu Lleida C 
RTV Valenciana Autoindefinits /  Divulgatiu València D 

Matrimonis i patrimonis Ficció València E 
B Coproducció 
C Produccions finançades i/o amb suport de l’XTVL produïdes per televisions locals 
D Produccions finançades i/o amb suport de l’XTVL produïdes per productores independents 
E Aliena 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’XTVL 

En el cas d’XTVL, destaca el fet que una gran majoria de les produccions són realitzades per les televisions 
que hi estan associades.  

Les principals productores de Comunicàlia  

Les principals productores i institucions que van treballar per Comunicàlia durant els anys 2007 i 2008 són les 
que es mostren en els quadres 19 i 20: 

Quadre 19. Principals productores Comunicàlia 2007 
 

Productora  Programa Gènere Població Tipus  
Generalitat de 
Catalunya 

Història de Catalunya  Divulgació Barcelona F 
D'on ve? Microespai   

TVC Poblenou Ficció Barcelona E 
D'Ocon D'Kids Infantil Barcelona E 
Visiona TV Informatiu migdia / informatiu vespre Actualitat Barcelona B 
Bipass  El flash / el flash d'estiu Divulgació Molins de Rei B 
Vulcània Productora 
Audiovisual 

El book insígnia  Divulgació Olot 

  

B 
L’administrador a casa / Fet per tu / La farmàcia 
i tu  

Microespais E 

Deltamedia Ballem-la / Amb la sorra als peus Divulgació Ametlla de Mar B 
Lux Media 

  

Top motor Esports Girona B 
Apunts ambientals Microespais B 

Andorra TV Piquen o què? / A peu / Vinitus Divulgació Andorra E 
 

Quadre 20. Principals productores Comunicàlia 2008 
 
Productora  Programa Gènere Població Tipus  
Visiona TV Informatiu migdia / Informatiu vespre / Reporters Actualitat Barcelona B 
VLO Produccions  Tot neu / límits Esports Barcelona B 
Bipass El flash / El flash d'estiu Divulgació Molins de Rei E 
Vulcània  Fet per tu / La farmàcia i tu Microespais Olot E 

El book insígnia Divulgació B 
Andorra TV Vinitus / Xou rum Divulgació Andorra E 
B Pròpia encarregada a una productora independent 
E Aliena produïda per una productora independent i distribuïda per COMUNICÀLIA 
F Aliena produïda per una entitat o institució i distribuïda per COMUNICÀLIA 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de Comunicàlia 
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La nacionalitat i la llengua de les produccions 

Un dels factors que cal destacar pel que fa a la nacionalitat de les produccions que Comunicàlia 
ofereix a les televisions adherides és que totes són de producció catalana, a part de les produccions 
de la resta del domini lingüístic català (Andorra, País Valencià i Illes Balears). Les produccions que 
no són estrictament realitzades a Catalunya, durant l’any 2009, són Mallorca fita a fita i Celebritats a 
Mallorca, de TV Mallorca, i Piquen o què?, A peu i Vinitus, d’Andorra TV —pel que fa a 
Comunicàlia—, i Autoindefinits i Matrimonis i patrimonis, de la RTV Valenciana —en el cas d’XTVL.  

Pel que fa a la llengua de les produccions, és rellevant dir que absolutament totes les produccions 
d’ambdues xarxes són en català.  

Les audiències de les televisions locals (2008)  

El conjunt de televisions locals de Catalunya va tenir uns resultats d’audiència força discrets durant 
l’any 2008, i representen un descens respecte dels que va obtenir l’any anterior. Ara bé, cal tenir en 
compte que les dades d’audiència obtingudes provenen de Sofres, una empresa d’audimetria amb 
una mostra que no és representativa en l’àmbit local. Així, segons aquesta empresa, les cadenes 
locals van obtenir un 1,9% de la quota de pantalla a Catalunya, 0,4 punts menys que l’any anterior, i 
molt lluny de la cadena generalista menys vista (el K3-33, que va obtenir una quota de pantalla del 
2,9%). 

Ara bé, les audiències de les televisions locals, des de l’any 2007, tenen dades de més fiabilitat 
gràcies a les mesures que proporciona El Baròmetre, un estudi basat en enquestes representatives 
en l’àmbit comarcal als territoris de parla catalana realitzat per la Fundació Audiències de la 
Comunicació i la Cultura. 

El Baròmetre atorga 345.000 espectadors acumulats diaris de mitjana al conjunt de televisions locals 
de Catalunya l’any 2008, cosa que representa el 5,5% de la població. El dia en què es registra més 
audiència acumulada a les televisions locals és el divendres, mentre que el diumenge és quan n’hi 
ha menys. Els canals més vistos segons aquesta font són Localia, 25 TV, Teletaxi TV, Urbe TV i 
Lleida TV (les cinc superen els 20.000 espectadors acumulats diaris). 
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Quadre 21. Audiència acumulada diària dels canals locals de Catalunya, en milers 
d’espectadors (2008) 

 
Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 

Per províncies, aquella en què les televisions locals gaudeixen, proporcionalment, de més consum 
és Lleida, ja que una mitjana del 8,7% dels seus habitants van contactar diàriament amb alguna 
televisió local durant l’any 2008. Per contra, a Tarragona això va passar només entre el 5% dels 
seus habitants.Per províncies, aquella en què les televisions locals gaudeixen, proporcionalment, de 
més consum és Lleida, ja que una mitjana del 8,7% dels seus habitants van contactar diàriament 
amb alguna televisió local durant l’any 2008. Per contra, a Tarragona això va passar només entre el 
5% dels seus habitants. 

Quadre 22. Audiència acumulada diària del conjunt de canals locals a les províncies 
catalanes, en percentatge (2008) 

 
Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
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Pel que fa al perfil dels espectadors de les televisions locals, aquest és, segons dades de Sofres, 
força similar al de tot el mitjà televisiu, excepte en relació a l’hàbitat dels espectadors. Així, s’observa 
que el públic de les televisions locals és molt més urbà (un 42% dels espectadors de televisions 
locals l’any 2008 residien a Barcelona, davant del 22% del TTV). També és destacable una 
presència més elevada de joves (entre 13 i 24 anys) i de persones de classe mitjana entre el públic 
de les televisions locals a Catalunya, si es compara amb els resultats per a tot al mitjà televisiu. 

QUADRE 23. Perfils de sexe, edat, classe social i hàbitat del públic de televisió i de televisió 
local a Catalunya, en percentatge i en milers d’espectadors (2008) 
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Font: Geca amb dades de Sofres 

Conclusions 

• XTVL I Comunicàlia comparteixen una bona part de les televisions locals que hi estan 
associades. En particular, de les televisions adherides a alguna de les dues xarxes, el 80% 
ho estan a XTVL, i el 50% a Comunicàlia. Hi ha una gran concentració de televisions locals 
associades a XTVL de la primera i segona corones, mentre que en el cas de Comunicàlia la 
concentració és més gran a la demarcació de Girona, i també en ambdues corones 
metropolitanes. 

• La producció d’ambdues xarxes està formada, bàsicament, de programes de producció 
pròpia i de programes produïts per televisions locals associades o productores externes, 
però amb el suport de la xarxa de televisions locals corresponent. Tanmateix, la producció 
purament pròpia és escassa i en ambdós casos es redueix als principals programes 
informatius (Actualitat viva, en el cas de Comunicàlia, i els Informatius, en el d’XTVL). 

• El gènere predominant entre la programació d’ambdues xarxes és el divulgatiu/cultural. 
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• Pel que fa a la distribució geogràfica de les produccions, en el cas d’XTVL predominen les 
provinents de la primera i segona corones (que, a la vegada, eren les zones geogràfiques 
que més televisions associades aportaven a la xarxa), així com, en menor mesura, les 
provinents de les demarcacions de Tarragona i Girona. En el cas de Comunicàlia, les 
produccions provenen de la primera corona, les de la segona són escasses o inexistents, i hi 
ha una aportació de producció important de les productores de la demarcació de Girona. 

• La majoria de les principals productores per XTVL són televisions locals de la mateixa xarxa, 
mentre que a Comunicàlia hi ha una aportació més destacable de productores 
independents. En el cas d’XTVL, podem destacar les produccions de Vilafranca TV, Lleida 
TV, TV Badalona, Canal Reus TV o Canal Terrassa. En el cas de Comunicàlia, podem 
destacar la productora olotina Vulcània o Andorra TV. 

• Totes les produccions distribuïdes per ambdues xarxes són catalanes (excepte les que 
provenen d’Andorra, les Illes Balears o el País Valencià), i totes són en català.  

  


